
 

 

 
 

Werken met subgroepen 
 

Het aanmaken van subgroepen. 

1. U selecteert een of meer leerlingen en klikt u op de Subgroep-knop, onder in beeld.  
 

 
 
2. Klik op Nieuw om een nieuwe subgroep aan te maken: 
 

 
 
3. Voer de naam van de subgroep in en klik op Bewaar.  
4. U gaat nu terug naar de lijst met alle subgroepen. De Subgroepindeling-schakelaar staat nu op ‘Ja’. Wilt u 
meer leerlingen toevoegen aan uw subgroep dan kunt u ze via de zoekbalk opzoeken. Ook kun je ze weer 
selecteren via de leerlinglijst. Om deze lijst te zien, moet je de schakelaar voor de subgroepindeling op ‘Nee’ 
zetten. 
 
Een volgende keer kunt u uw subgroep direct opvragen door de schakelaar Subgroepindeling zelf op ‘Ja’ te 
zetten en dan uw subgroep te kiezen in de lijst. 
 

 



 

Bedenk dat: 
- Subgroepen een deel van de leerlingen uit een klas kunnen bevatten. 
- Subgroepen kunnen ook leerlingen uit verschillende klassen bevatten. 
- U gebruikt subgroepen om individuele resultaten van alle leerlingen in uw subgroep makkelijk één 

voor één te kunnen bekijken, of aanpassingen één voor één te maken in hun instellingen. 
- U gebruikt subgroepen om takenmappen toe te kunnen kennen aan één of meer leerlingen in de 

subgroep (Wijzig | Tab Takenmap). 
- U kunt (nog) geen klassenoverzichten per subgroep opvragen! 
- Leerlingen kunnen in meerdere subgroepen tegelijk zitten. 
- Bij het exporteren van naamgegevens worden de subgroepen ook geëxporteerd (toegevoegd aan de 

klaskolom). Bij het importeren worden ze geïmporteerd en worden de subgroepen automatisch 
aangemaakt. 

- Bij het importeren van Edexml-bestanden subgroepen ook automatisch herkend en aangemaakt 
worden. 

- Als er geen enkele leerling meer in een subgroep zit dan verdwijnt hij. 
- Bij het archiveren van een leerling gaan zijn subgroepen verloren. 
- De subgroepen waar een leerling bij hoort zijn ook in de Algemeen tab van zijn/haar gegevens te 

zien, in de sectie Opleidingsgegevens. 
- Een leerling toevoegen aan een subgroep kan ook via zijn eigen opleidingsgegevens. Deze zijn te 

vinden door via de knop ‘gebruikers’ de leerling te selecteren en op ‘wijzig’ te klikken. Je komt dan in 
een algemeen tabblad met gegevens. Hier staan ook de opleidingsgegevens. 
 

 
 
 
 
 


